صدور مجوز نمونه برداري از گونه هاي جانوري و گیاهی

 -1هتقاؾی هدَص ًوًَِ تشداسی هَظف است قثل اص ّش اقذاهی دسخَاست خَد سا تِ غَست هکتَب تِ اداسُ
کل استاى اسائِ ًوایذ.
 -1-1دس خػَظ گًَِ ّای خاًَسی ( ًام گًَِ هَسد ًظشً ،سثت خٌسی ،تؼذاد ًوًَِ ،صهاى ٍ هحل
ًوًَِتشداسی یا صًذُ گیشی ٍ سٍش ًوًَِتشداسی) تِ قَس ٍاؾح هطخع گشدد.
 -2-1دس هَسد گًَِ ّای گیاّی( ًام گًَِ هَسد ًظش ،تؼذاد ًوًَِ ،صهاى ٍ هکاى ًوًَِ تشداسی ،اخضا ٍ
تافت ّای هَسد ًیاص ٍ سٍش ًوًَِ تشداسی) اػالم گشدد.
 -2اسائِ پشٍپَصال هػَب داًطگاُ یا هشاکض تحقیقاتی تِ هٌظَس تطشیح اّذافً ،تایح هَسد اًتظاس ٍ سٍش
تحقیق ؾشٍسی است.
ً -3وًَِتشداسی اص گًَِّای خاًَسی دس فػل تَلیذ هثل ٍ صادآٍسی ٍ یا ٌّگام ضیَع تیواسی ٍاگیش دس یک
هٌكقِ ٍ یا تشٍص ضشایف خاظ ًظیش سیل ٍ خطکسالی هوٌَع است.
 -4تا تَخِ تِ ایٌکِ صهاى تَلیذ هثل ٍ صادآٍسی گًَِّای خاًَسی هتٌاسة تا اقلین هٌكقًَِ ،ع ٍ صیستگاُ
گًَِ ،دس هٌاقق هختلف کطَس هتفاٍت است ،لزا تطخیع صهاى هٌاسة ًوًَِ تشداسی تِ ػْذُ استاى خَاّذ
تَد ٍ دس غَست ؾشٍست تا استؼالم اص دفاتش تخػػی ستاد غَست خَاّذ پزیشفت.
 -5دس هَسد گًَِ ّای خاًَسیً ،وًَِ تشداسی تذٍى آسیة تِ خاًَس ٍ تِ سٍش غیش تْاخوی دس هحل اًدام
گشفتِ ٍ سپس سّا ساصی اًدام پزیشد .دس غَستی کِ ًوًَِ تشداسی ًیاص تِ خشٍج گًَِ خاًَسی اص هٌكقِ سا
داسد اسائِ دالیل ٍ هکاتثِ تا هؼاًٍت هحیف صیست قثیؼی ٍ تٌَع صیستی قثل اص ّشگًَِ ًوًَِ تشداسی الضاهی
است.
 -6خْت صًذُ گیشی گًَِّای خاًَسی ٍخَد ادٍات هَسد تأییذ اداسات کل الضاهی است .صًذُگیشی تا
استفادُ اص تلَپایپ ٍ یا سالح تیَْضی تایذ تَسف دکتش داهپضضک هَسد تأییذ ستاد (هؼاًٍت هحیف صیست
قثیؼی ٍ تٌَع صیستی ٍ دفتش حفاظت ٍ هذیشیت حیات ٍحص) غَست گیشد.
 -7دس خػَظ گًَِ ّای گیاّی ،تِ هٌظَس ًوًَِ تشداسی دس فػل سٍیص یا ٌّگام تشٍص آفت ٍ تیواسی ّای
گیاّی یا تشٍص ضشایف خاظ تِ خػَظ خطکسالی ،اسائِ دالیل کافی قی هکاتثِ تا هؼاًٍت هحیف صیست
قثیؼی ٍ تٌَع صیستی الضاهی است.
 -8ؾشٍسی است ًوًَِ تشداسی اص تافتّای خاظ گًَِ ّای گیاّی ًظیش تشگ ٍ تزس ٍ یا استحػال غوغ،
تذٍى آسیة تِ پایِ اغلی گیاُ ٍ تَتِ کٌی( خاسج کشدى گیاُ اص سیطِ) اًدام پزیشد.

 -9دس خػَظ گًَِ ّای خاًَسی ٍ گیاّی دس هؼشؼ تْذیذ ٍ حوایت ضذُ ،تا تَخِ تِ ایٌکِ ًوًَِ تشداسی
اص ایي گًَِ ّا ،خضء تٌذّای تفَیؽ اختیاس تِ استاى ّا ًیست ،لزا ّش گًَِ تػوین گیشی دس هَسد آًْا هاًٌذ
گزضتِ ،تا ًظاست ستاد اًدام خَاّذ پزیشفت.
 -11سػایت هَاصیي تْذاضتی ٍ حفاظت فشدی (استفادُ اص دستکص ،هاسک ٍ هَاد ؾذػفًَی کٌٌذُ) دس
صهاى صًذُ گیشی ٍ ًوًَِتشداسی تخػَظ اص پشًذگاى الضاهی است.
 -11دس هَسد ًوًَِ ّای فسیلی ،اخز ًظش دفتش هَصُ هلی تاسیخ قثیؼی ٍ رخایش طًتیکی ؾشٍسی است.
 -12سػایت هالحظات صیست هحیكی ٍ ّواٌّگی الصم تا اداسُ کل استاى ٍ ّوشاّی کاسضٌاساى هشتثف یا
هحیف تاًاى دس کلیِ هشاحل ًوًَِ تشداسی الضاهی استٌّ .گام صًذُ گیشی گًَِ ّای خاًَسی حؿَس
داهپضضک هؼتوذ ًیض ؾشٍسی هی تاضذ.
 -13دس توام ًوًَِ تشداسی ّا ٍ هٌاقق هَسد هكالؼِ ،سػایت اغَل ٍ هالحظات هشتَـ تِ پذافٌذ غیش ػاهل
هی تایست هذًظش قشاس گیشد.
 -14هتقاؾی هَظف است تؼذادی اص ًوًَِ ّای خوغ آٍسی ضذُ سا تش اساس ًظش کاسضٌاسی دفتش تخػػی
هشتَقِ دس اختیاس اداسُ کل استاى یا ستاد قشاس دّذ.
 -15اسائِ یک ًسخِ ًتایح حاغلِ اص هكالؼات غَست گشفتِ ٍ رکش ًام ساصهاى حفاظت هحیف صیست دس
تواهی هقاالت یا ّشگًَِ گضاسش هٌتح اص هكالؼاتی کِ اًدام هی ضَد الضاهی است.
 -16تذیْی است ّش ًَع ًوًَِتشداسی ،غیش اص هَسد یا هَاسد دسخَاستی تَسف هتقاؾی ،هوٌَع است.
 -17اخز تؼْذی هثٌی تش سػایت توام هفاد ایي دستَسالؼول اص هتقاؾی ؾشٍسی است.
 -18خشٍج ًوًَِ ّا اػن اص صیستی ٍ طًتیکی اص کطَس هطوَل هقشسات خاظ خَد تَدُ ٍ هدَص ًوًَِ تشداسی
حقی دس ایي خػَظ تشای هتقاؾی ایداد ًوی کٌذ ٍ ًیاصهٌذ اخز هدَص خذاگاًِ است.

